
Hudiksvalls Brukshundklubb 
Årsmöteshandlingar 2020-02-16 

Förslag till dagordning 
 
1. Mötets öppnande. 
 
2. Fastställande av röstlängden. 
 
3. Val av mötesordförande.  
 
4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.  
 
5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 
ska justera protokollet. 

a. justerare   
b. justerare 

 
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i 
stadgarna. 
 
7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 
 
8. Fastställande av dagordningen. 
 
9. Genomgång av: 

a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om 
uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte 
 
b. balans- och resultaträkning 
 
c. revisorernas berättelse. 

 
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst 
eller förlust. 
 
11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen. 
 
12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 

a. mål 
 

b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär 
rambudget för det närmast följande verksamhetsåret 
 
c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande 
verksamhetsår, dvs. klubbavgift för samtliga. 

 
d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt 
kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 
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13. Beslut i ärenden enligt punkt 12. 
 
14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 
 
15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning. 

 
a. ordförande:   1 år 
b, sekreterare:  2 år 
c, ledamot:   2 år 
d, suppleant:   2 år 
 

16. Val av revisorer och revisorsuppleant enligt § 9 i stadgarna (1år samtliga). 
 
a. ordinarie revisor 
b. ordinarie revisor 
c. revisorsuppleant 
d. revisorsuppleant 

 
17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna (sk. 1år övriga 2år). 
 

a. ledamot sammankallande 
b. ledamot 
c. ledamot  

 
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17. 
 
19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte 
behandlats under punkt 13. 
 
20. Genomgång av handlingar till distrikts årsmöte. 
 
21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut). 
 
 
22. Mötets avslutande. 
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Hudiksvalls Brukshundklubb 

Verksamhetsplan med budget för 2020 
 
Planeringen för det kommande året ska följa de riktlinjer som angivits för verksamheten från 
Svenska Brukshundklubben. Klubben kommer att följa de stadgar som antagits av SBK:s 
förbundsstyrelse 2009-05-08 och började gälla från och med 2010- 07-01. 
 
Allmänt: 
Vi kommer arbeta för en positiv medlemsutveckling, d.v.s. ett ökande medlemsantal och fler 
aktiva medlemmar. 
 
Vi kommer att se över underhåll av klubbstugan, och klubbområdet.    
 
Vi kommer att fortsätta använda oss av totohallen för att erbjuda våra medlemmar möjlighet 
att mot en ersättning kunna träna inomhus och för att kunna bedriva kursverksamhet vintertid. 
Klubbstugan kommer vara stängd vintertid och ingen skottning kommer att ske av vägen till 
klubbområdet. 
 
Årsmöte ska hållas på samlingslokalen i Håsta Äldreboende den 16:e februari 2020 kl: 18.00 
Datum för resterande medlemsmöten bestäms av den nya styrelsen och kallelse kommer att 
finnas på klubbens hemsida. 
 
Målstyrning 
 
Förslag på målstyrning för Hudiksvalls Brukshundklubb under verksamhetsåret 2020: 

 Öka antalet medlemmar. 
 Genomföra minst 200 studietimmar enligt Studiefrämjandet. 
 Bereda kursplats för minst 50 deltagare under året. 
 

 
Hundägarutbildning: 
I mån av tillgång till instruktörer bedriva hundägarutbildning i form av valp/unghund-, 
nybörjar- och fortsättningskurser samt allmänlydnad. Även kurser för tävlingsintresserade. 
Arrangera kurs i nosework. Arrangera instruktörsträffar för klubbens instruktörer/kursledare. 
Aktivera medlemmar i olika studiecirklar för att utveckla och fördjupa sig i hundkunskap, 
samt utveckla sig inom olika specialområden. 
Åsa Damberg fortsätter som avtalsinstruktör. 
Planerade föreläsningar och kurser för närvarande är ; 
11/2 föreläsning med hundpsykolog Sophie Schelin 
29/5 föreläsning ” Tävlingspsykologi ” med Anna Larsson , 3 vallare 
30 - 31/5 kurs i freestyle / HTM med Anna Larsson , 3 vallare 
10 – 11/8 NW kurs med Susanne Lindberg, Rackarungarnas hundskola 
19 - 20/9 kurs rallylydnad med Sofia Angleby, Heart of gold Hundcenter 
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Tävling: 
Klubben planerar att arrangera följande officiella prov i bruks och lydnad under 2020: 
Bruks:    Lydnad: 
20-05-17     Rapport, Lkl, Hkl, Ekl  20-05-26 startklass och klass 1 
20-09-13     Spår, Ekl    20-08-18 startklass och klass 1 
20-08-09     Sök, Lkl, Hkl, Ekl  
 
 
Vi hoppas att även detta år kunna ställa upp med ett lag i Hälsingeklövern. 
Tävlingskommittén arbetar aktivt med att öka intresset för bruksgrenarna inom klubben.  
Vi planerar att arrangera ”prova på” dagar i bruks/nosarbete. 
Vi har aktiva träningsgrupper i spår, sök och rapport. 
Utbilda funktionärer såsom tävlingsledare bruks, tävlingsledare lydnad tävlingssekreterare, 
skrivare och domare i bruks, lydnadsklasser och rallylydnad. 
 
Rally: 
Arrangera kurs i rallylydnad. 
Regelbundna gemensamma träffar då vi bygger banor tillsammans och tränar. 
Utbilda funktionärer till tävlingar. 
Inköp av rosetter till tävlingar. 
Arrangera officiella tävlingar enligt följande: 
2020-04-26  4 st Mästarklass 
2020-05-21  2 st Nybörjar-, fortsättnings- och avancerad klass. 
2020-06-06  2 st Nybörjar- och avancerad klass 
2020-06-07  2 st Fortsättnings- och mästarklass 
2020-07-11  2 st Nybörjar- och avancerad klass 
2020-07-12  2 st Fortsättnings- och mästarklass 
2020-09-26  2 st Nybörjar- och avancerad klass 
2020-09-27  2 st Fortsättnings- och mästarklass 
 
Agility: 
Sköta om den hinderpark vi har och låta den vara tillgänglig för medlemmarna. 
 
Draghund: 
Utse ansvarig/kontaktperson för draghundverksamhet. 
Klubben kommer även detta år att delta med ett lag på Vindelälvsdraget. 
Samträning drag på skidspåret Öster och eventuellt annan plats. 
 
Tjänstehund: 
Ingen verksamhet planerad.  

 
 
 
 
Hudiksvall 2020-01-14 
Styrelsen  

 



Hudiksvalls Brukshundklubb
Förslag till budget 2020

Inkomster Budget  2020 Utfall 2019 Budget  2019

Tävlingskommittén 90 000 78 615 53 000
Tjänstehundskommittén 0 0 0
Rasutvecklingskommittén 0 0 0
Hundägarutbildningskommittén 160 000 157 468 48 000
Agilitykommittén 0 0 0
Draghundskommittén 0 0 0
Köket 16 000 15 192 14 000
Medlemsavgifter 50 000 49 800 30 000
Övriga intäkter 22 000 21 152 22 000
Summa inkomster 338 000 322 227 167 000

Utgifter

Tävlingskommittén 65 000 52 190 40 000
Tjänstehundskommittén 0 0 0
Rasutvecklingskommittén 0 0 0
Hundägarutbildningskommittén 100 000 90 318 12 000
Agilitykommittén 0 0 0
Draghundskommittén 1 000 1 000 1 000
Köket 10 000 8 331 9 000
Medlemmar kostnad 27 000 24 104 16 000
Övriga kostnader 35 000 52 285 20 000
Förbrukningsmatereal/Inventarier 8 000 2 574 5 000
Rep och underhåll inventarier 6 000 2 844 10 000
Telefon, Porto 1 000 0 1 000
Övriga klubbkostnader 12 000 9 006 8 000
Övriga distriktskostnader 4 000 0 4 000
Stugan El 14 000 13 380 16 000
Stugan övrigt 25 000 20 288 15 000
Summa kostnader 308 000 276 320 157 000

RESULTAT 30 000 45 907 10 000

Not: tävlingskommittén gottskrivs alla intäkter från tävlingsverksamheter som arrangeras. Likaså
       bokas alla intäkter från utbildning till utbildningskommittén. Efter samma princip hamnar 
       kostnader för tävlingar och utbildningar. 




